
VERBERKT Rijksstraatweg 250a. Kees (-je) Verberkt vertelt in april 2011: 

 

Wij woonden “achter in het dorp”, aan de Rijksstraatweg   

tussen sigarenmagazijn Fakkeldij  links en slagerij van Walbeek rechts ( niet zichtbaar) 

 

 

 

Rechts de slagerij Van Walbeek, daarnaast Verberkt, daarnaast Fakkeldij sigaren.  

Onze afgekeurde woning aan de Rijksstraatweg 250a lag achter het bedrijfsgedeelte  

waarvan de ingang aan de straatweg kant was 



Het 1e takel / bergingsbedrijf in Duivendrecht was van mijn vader Tinus Verberkt. 

 

 

Bergingswerkzaamheden aan de Burg. Stramanweg in Ouderkerk 

 

Tinus is geboren in 1925. De ouders van Tinus, Gijs (-bertus) Verberkt en Anna Spruyt, kwamen 

uit Brabant en startten in de crisisjaren, in de jaren dertig van de vorige eeuw, een fietsenreparatie / 

winkel in Duivendrecht. Tinus diende in Indonesië, maar moest vervroegd terugkeren in verband 

met het overlijden van zijn vader. Met tegenzin nam hij de fietsenzaak over.  

Zijn passie lag bij het autovak.  
 

Kees werd op 2 april 1943 geboren in Oudorp (NH). Kees was 9 jaar toen hij in Duivendrecht 

kwam wonen. Zijn moeder Nel (geb.1919) huwde Tinus Verberkt in 1952. Kees werd diens 

pleegzoon. Kees bezocht in Duivendrecht de dicht bij zijn huis gelegen  Sint Joannesschool. 

 

Kampioen van Duivendrecht 1956 en 1957................geselecteerd voor de Spelen in Tokyo 1964. 

 

Als jongetje van zeven jaar jakkerde Keesje op een fietsje met houten blokken aan de pedalen door 

de buurt. Zowel in 1956 als in 1957 won Kees Verberkt de wielerronde van Duivendrecht. 

 

 

Kampioenschap van 

Duivendrecht 1956. 

Rijksstraatweg langs de 

Sint Urbanuskerk. 

 

Links (op de foto rechts 

van mij)  is Kees 

Kooijman, de andere is 

Leo Welling. 

 

 



 

 

Op 28 september werd voor de tweede maal het kampioenschap van Duivendrecht voor jongens van  

0 t/m 17 jaar verreden. Het was een zeer spannende race, waaruit ten slotte Kees Verberkt als 

overwinnaar tevoorschijn kwam, en wel voor de tweede maal. 

De route liep via Breukelen en Abcoude. De volledige uitslag was als volgt: 

1. en kampioen van Duivendrecht Kees Verberkt. 45 km in 1 uur 25 min. 15 sec. 

2. (op 15 sec.) Leo Welling 

3. (op 6 min.30 sec.) Hennie Broodbakker 

4. (op 6 min.30 sec.) W.Hauber 

5. (op 6 min.40 sec.) I.Vermeulen 

6. (op 17 min.15 sec.) W.van Rossum 

7. ( op 33 min.) Johan Heeman 

8. ( op 34 min. 15 sec.) B.van Rossum 

 

 

Kees heeft een  plakboek met alle foto's, verslagen en 

krantenknipsels van zijn wielerrondes in Nederland 

bewaard. 

Links: De ronde van Geldrop 1961 

 

De wielrennerij zat er bij Kees Verberkt al jong in. Hij 

zat nog op de lagere school toen hij met enkele vrienden 

de wielerclub PUCK oprichtte. Op een fiets met een echt 

krom stuur toonde hij zich weldra de snelste. De jongens 

gingen namelijk zelf wedstrijden organiseren, naar 

Breukelen heen en terug. Zij brachten alle winkeliers in 

Duivendrecht een bezoek en verzamelden op deze wijze 

een bonte vracht prijzen. Sokken, ontbijtkoeken, flessen 

limonade, een zakmes. Alles namen ze aan als prijzen 

voor hun wedstrijden. Van een aantal mensen, die niet 

wisten wat ze geven moesten, kregen ze dubbeltjes, 

kwartjes en guldens en daar kochten ze dan bekers en 

medailles voor. Onder enorme belangstelling ging in 

1956 de eerste Breukelenrijders van start voor het “eerste 

kampioenschap van Duivendrecht”. Het was bij de start 

een drukte van belang. Een echte bezemwagen volgde de 

renners op hun zware tocht.  

 

 



De volgerskaravaan ontbrak evenmin, want velen reden op de bromfiets of in de auto met de 

coureurs mee.  

Het werden zware wedstrijden omdat de “organisatoren” een bergklassement opgesteld hadden. 

Alle viaducten en bruggen die de renners tegenkwamen deden dienst als “col”. Het aantal prijzen 

was in 1957 zo groot, dat de eerst aankomende op zo'n col een speciale premie kreeg. En de 

winnaar Kees Verberkt ontving een prachtige beker en daarnaast twee ontbijtkoeken, een taart en 

een fles limonade. De meeste deelnemers konden in 1957 twee dagen eten en drinken van de 

gewonnen prijzen. 

 

 

 

 

 

 

Op zijn 18e verjaardag (1961)  won de  Kees Verberkt de sterk 

bezette ronde van Veendam voor amateurs en nieuwelingen. Kees 

trok ook de grens over. In Zwitserland, België en Duitsland raakte 

hij vertrouwd met de bergen en deed internationale ervaring op.  

 

 

 

Gedurende de wintermaanden werkte Kees in het bouwvak. En in de zomer deed hij heel iets anders 

voor de kost. Kees was caddie (ballenjongen) op de Amsterdamse Golfclub aan het Zwarte Laantje 

in Duivendrecht. Daar verdiende hij een vol loon mee. En omdat het ongeregeld werk was bleef er 

tijd over voor de fietstrainingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Het zat niet altijd mee. Een gebroken wiel, vatbaarheid voor bronchitis, een valpartij,een 

hersenschudding, hwt ziekenhuis, volledige bedrust. En toen Kees weer rustig mocht gaan trainen 

moest hij in militaire dienst. 

 

 

In 1964 wordt Kees geselecteerd voor de Olympische Spelen in 

Tokyo met de Zaanlandse wielerploeg DTS ( Door Trainen 

Sterk). 

 

 

 

 



 

 

Cornelis de Boer, – zo meldt zijn paspoort - trouwde met een Duivendrechtse Bep Visser, dochter  

van Jan Visser van de Molenkade 24. Haar vader (geb.1922) was de oprichter van Icova. 

 

Betondorp, Weespertrekvaart, Duivendrechtsebrug,Molenkade, Rijksstraatweg Noord, 

Kloosterstraat, Berkenstraat, Populierstraat 

 

Met twee andere heren (Hollander en Rikke) werd in 1962 ICOVA (Inkoop Combinatie Van 

Afvalstoffen) opgericht en na ongeveer 2 jaar is Visser daar alleen mee verder gegaan. 

Op dat moment introduceerde hij als eerste in Nederland afvalcontainers. Het plaatsen van 

containers bij particulieren en bedrijven was een schot in de roos. Het plaatsen, ophalen of wisselen 

van containers was gelijk zo succesvol dat het bedrijf Icova explosief groeide.  

 

Icova ging zich steeds meer toeleggen op de totale dienstverlening ten aanzien van inzameling, 

reiniging, transport en verwerking van afval- en reststoffen. Rond 1980 werd een nieuw 

hoofdkantoor geopend aan de Kajuitweg te Amsterdam. Het bedrijf groeide vervolgens door 

overnames verder uit tot de Icova-groep. Icova bouwde als eerste in Europa een fabriek om 

hoogwaardige brandstof te produceren uit afval.  

 



 

Aan het einde van de Rijksstraatweg in Duivendrecht-Zuid lag na de bocht - in het door de 

ontwikkeling van de Bijlmer “geamputeerde deel” van het dorp -  rechts eerst het huis van 

veevoerhandelaar Snel, daarnaast slagerij Van Walbeek, Verberkt en sigarenmagazijn Fakkeldij. 

 

 

Aan de overzijde van Verberkt de woning van Teun Beukeboom en de monumentale boerderij 

Strandvliet uit 1750, van de familie van der Vaart. Links naast het huis (niet zichtbaar) was de 

melkwinkel van Beukeboom. Vader Teun had drie kinderen: Hein Beukeboom, Jan, die nu in  

Ouderkerk woont. Jannie Beukeboom trouwde met Theo Koenders van het transportbedrijf. 

 

De huizen en bedrijven werden onteigend en afgebroken voor de bouw van de Bijlmer en het station 

 



 

1971: Links van de Sint Urbanuskerk en de pastorie: boerderij Strandvliet en de woning met 

melkzaak van Beukeboom. Aan de oneven zijde staat het huis van veevoederbedrijf Snel er nog. 

En rechts zijn het Paxgebouw en het klooster en de katholieke school te zien 

 

Achter de onbewoonbaar verklaarde woning van Verberkt lag een loods; daar in het bedrijf. 

 

De woningen van Verberkt en Van Walbeek lagen aan de achterzijde tegen elkaar aan. De 

ophoging/ zandopspuiting voor de Bijlmer is hier goed te zien. Kees woonde daar tot medio 1967 

en is toen  met Bep gaan samenwonen in de Jordaan tot het voorjaar 1970. Daarna hebben zij 8 jaar 

in Breukeleveen gewoond aan de Stille Plas. In januari 1979 gingen zij naar de Molenkade 23 en 

vanaf 2002 toen zij het huis aan hun zoon verkochten wonen Kees en Bep de Boer  in De Hazelaar. 

In 1970 verhuisden de moeder en pleegvader Tinus naar de Molenkade 24, het huis waar Bep 

Visser is geboren. Dat kochten zij van mijn schoonvader Jan Visser.  Tinus Verberkt is in 1989 

overleden. 



 

 

Foto: Tinus Verberkt krijgt hulp van Kees de Boer jr., de zoon van Kees de Boer en Bep de Boer – Visser. 

 

Na beëindiging van de rijwielzaak Verberkt, die hij na het overlijden van zijn vader had voortgezet, 

werkte Tinus als automonteur bij een baas. Hij kwam in contact met takel- en bergingswerkzaam- 

heden en startte een eigen bedrijf. Hij huurde van Jan Visser van Icova een loods aan de 

Industrieweg. 

 

 



 

Een mooi verhaal: Tijdens  de Tweede Wereldoorlog werd Tinus opgepakt omdat hij verdacht werd 

van illegaal slachten. Hij werd naar de Euterpestraat (later Gerrit van der Veenstraat, vernoemd naar 

de verzetsman) gebracht.en dat voorspelde weinig goeds. In de daar gevestigde gebouwen van de 

Sicherheitsdienst werden arrestanten op brute wijze verhoord.  

Jaap en Germ Terpstra, veehandelaren en vleesgrossiers, die in de buurt van Verberkt woonden 

(Jaap in een woonwagen) schrokken toen zij vernamen dat Tinus opgepakt was. Germ zei spontaan ; 

“Ze moeten mij hebben!” en hij meldde zich in de Euterpestraat. Tinus kwam op vrije voeten en 

Germ werd naar Hannover gezonden. Germ Terpstra verblijft nu in zorgcentrum 't Reijgersbosch en 

woonde daarvoor bij Janny Beukeboom, in huize “De 2 Jannen” aan de Rijksstraatweg. 

Kees runde samen met zijn zoon en naamgenoot Kees de Boer jr een zelfstandige taxionderneming. 

In zijn vrije tijd speelt Kees golf. De kneepjes van het vak heeft hij in zijn jonge jaren leren kennen 

als caddie op de Golflinks. Veel Duivendrechtse jongens waren ballenjongens bij AGC. 

 

 
Caddies voor het clubhuis van de AGC 1954 

 

Staande vlnr.: Willem van Oranje, Engel (Bolle) Keur, Kees Kooyman (alleen hoofd), Joop 

Meulenbelt, Joop van Meerveld, de voorzitter dhr. Jacques v/d Voot, Geert Plas, Kees van Vliet, 

Frans van Gastel, Joop Landman, Hans van Wel, Jaap van Meerveld, Jan Meulenbelt. 

Liggend:  Harry Dhondt, zoo van de postbode, Tony Griffioen, voor de voorzitter is Wim van 

Gastel. Voor hem die blonde jongen is niet bekend. Daarvoor Wim Marijnissen, naast W van Gastel 

met arm op diens schouders is Kobus Keur, Corrrie Bakker, Jan van Dijk, Ben Vermeulen, bijnaam 

Ben de Bakker, werkzaam bij “De Hoop”  en geheel liggend rechts Kees Verberkt. 



 

 
 

 
 

Caddies voor het clubhuis van de AGC 1957 

 

Staande v.l.n.r. : Brom (= bijnaam) van Vliet, Joop Meulenbelt, Janus Schoormans, Wim 

Runneboom, Cor Clement, Kees van Vliet, Kobus Keur, Joop Landman en Willem van Oranje 

(bijnaam: Peer de Schuimer). 

Gehurkt: Wim Marijnissen, Kees Verberkt en Joop van Meerveld. 
 

Tussen 1956-1965 was de bloeitijd van de Amsterdamse Golfclub met 430 leden in 1961. 

 

 

Duivendrecht nwe. Golf-clubgebouw bijna gereed - uit blad de Prins 16-3-1935 



De eerste ALV van de golfclub vond plaats in 1935 in het toen juist opgeleverde clubhuis (13 april). 

In 1935 met de totstandkoming van de baan kwam er een einde aan het Zwarte Laantje als openbare 

weg. Het weggetje waar de AGC langs ligt was een van de eerst wegen in de buurt van Amsterdam. 

Het komt reeds voor op de oudst bekende kaart van de omgeving van Amsterdam, namelijk die van 

Joost Jansz.Bilhamer welke gedateerd is op 31 juli 1575. Naar alle waarschijnlijkheid vormde het 

Zwarte Laantje in vroeger dagen de verbinding tussen het kasteel van de Heeren van Aemstel in 

Ouderkerk en de stad Amsterdam. In 1976 wordt het Zwarte Laantje afgesloten. 

 

 Deel van Duivendrecht op een kaart uit 1896. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerderij "'t Is niet anders" van de familie de Jong, Zwarte Laan 3, ligt daar waar later de golfbaan 

is aangelegd. 

 

In 1955 werd de Brit James bij AGC aangesteld naast de professional Wim van Dijk. James 

overleed in 1970. Zijn zoon is dokter James, huisarts te Diemen. 

De Duivendrechter Henk Mensen was een bekende caddiemaster. 

 

 

Door de uitbreidingsplannen van Amsterdam, Diemen en Ouder-

Amstel in 1961 kwam het golfterrein in gevaar. De ontwikkeling 

stagneerde en de NS verlengde het contract tot 31 december 1973. 

In 1984 bestond de club 50 jaar.  

  

“Op de AGC is intussen ook een driving-range aangelegd”. 

(Amsterdamse Golf Club, 65 jaar, Een terugblik en vooruitblik, 1999.)  

 

 

 

Onder de naam Amsterdam Old Course ligt het golfterrein er nog 

steeds tussen de Amsterdam Arena en de Utrechtboog. 

 

 

 

 

 

 

 


